En speciel uge i sognet...
Kære alle, næste år i marts måned fejrer vi 3 jubilæer i vores Sankt
Annæ Sogn. Det drejer sig om 120-år for de første Redemtoristers
ankomst til pastoralt arbejde i Danmark, 70-år for den polske
katolske mission og 130-år for de første katolske polske kvindes
ankomst til Danmark.
Vi takker Gud for alt det gode og den tro, der er givet videre til os.
Fornyelsestiden skal inspirere os til at kigge på vores tros tilstand
og vækker vores iver, så vi kan styrke vores tro og give den videre
til kommende generationer. Dette betjenes af almindelig sjælesorg,
men også af ekstraordinære sjælesorg som Kirken anbefaler, nemlig
en uge med Fornyelse i Troen. Denne specielle uge i vores sogn vil vi
opleve samtidig for alle sproggruppe i marts 2023.
Vi har påbegyndt arrangementet i oktober 2022, hvor vi hver måned
vil bede for de forskellige intentioner og temaer som har til formål
at frembringe vidunderlige åndelige frugt for os alle.
Med bøn og velsignelse

p. Wieslaw Podlach CSsR sognepræst

Fornyelse i troen - hvad er det?
Mennesket falder let ind i rutinen og vænner sig til sit livs middelmådighed
– nogle gange betragter man endda ondskab for at være noget normalt. Så
bliver ens liv ensformigt, gråt, og man bliver trælbundet af tristhed eller
"lykke forfalsket før andre". Derfor er det vigtigt af og til at "tage sig
sammen" igen, organisere sit indre og ydre liv, spørge sig selv om sit forhold
til Gud og sine medmennesker, om jeg virkelig er lykkelig. Det troende
samfund, som vi tilhører gennem dåben, ønsker at hjælpe os konkret. Det
opfordrer os til at få hvert sogn (det er mig og dig), hvert tiende år, til at
opleve en tid med indre opvågnen, en tid til at sætte sit liv i orden –
Fornyelser i troen.
"Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig,
end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse"
(Luk 15:7)

Fornyelse i troen - for hvem?
For alle dem, som føler sig inviteret til at deltage i fornyelse i troen:
De som elsker Kirken – så de kan slutte sig tættere til den
De som er modløse i troen – for at bryde deres fordomme
De som tror - at blive endnu stærkere
De som har mistet troen – at blive genfødt
De som spørger Gud – så de kan høre svaret
De som spørger intet – for at få dem til endelig at stille dem
De som lider alene – så de kan opleve andres kærlighed
De som vil hjælpe andre – så de ved, hvordan de skal gøre det
De som er fortabte – for at de skulle finde sig selv igen
De som har det godt i livet – at hjælpe andre
De som mister håbet – at de finder det igen
De som lever i ægteskab – for at styrke deres kærlighed
De som lever i ikke sakramental ægteskabelige forhold – så de kan finde
en plads i kirken
De som har familieproblemer – så de kan løse dem

Fornyelse i troen er for enhver person af god vilje
Det er til dig!

BØNNENS INTENTIONER TIL FORBEREDELSEN FØR FORNYELSE
I TROEN

februar

januar

decem
ber

november

oktober

Dåbens og Firmelses sakramente
22-23
29-30

For børn, der vil modtage den hellige Dåbs sakramente.
For de unge, der skal modtage Firmelses sakramente

4-6
12-13

Eukaristiens sakramente
Modtag den hellige kommunion for vores familiers afdøde.
For børn, der forbereder sig til den Hellige Første Kommunion

19-20
26-27

Til udvikling af eukaristisk liv, hyppig deltagelse i den hellige messe.
For præster, der fejrer eukaristien for et helligt liv til dem.

2-4
17-18
24-25
6-8
14-15
21-22
28-29

3-5
11-12
18-19
25-26

marts

3-5

Bodens og forsoningens sakramente
De to første betingelser for et godt skriftemål.
Andre betingelser for et godt skriftemål
Bøn for en god oplevelse af juletiden
Ægteskabets sakramente
Bøn for ægtefæller og familier i sognet.
For brudepar, der forbereder sig til ægteskabets sakramente.
For ægtepar i krise for forsoningens gave.
For brudte ægteskaber, der lever i adskillelse eller ikke-sakramental
ægteskabelige forhold.
De syges salvelses sakramente
Hvorfor salvelsen af de syge og Viaticum=rejseføde/den sidste olie
For de syge og de lidende.
For god forberedelse til døden.
For dem, der tjener de syge og ensomme.
Præstedømmets sakramente
For de nulevende og afdøde præster, der arbejdede i dette sogn, og
for de præster, der skal lede ugens Fornyelse i troen.

BØN OM TROENS FORNYELSE
Gud vor Far, du som elskede verden så højt, at du sendte
din Søn for at forny kærlighedens bånd med dig – bånd,
som er blevet brudt af synd. Lad os genkende sandheden
i Jesus. Hjælp os med at acceptere Ham med hele vores
væsen. I Ham stillede Gud sig på vores og vores daglige
anliggenders side.
Måtte der ikke være nogen i vores sogn, som forbliver
døv over for hans ord, hans kærlighed og nåde.
Gud, lad denne troens fornyelse hjælpe hver eneste af os
med at finde den vigtigste skat, den, som verden ikke kan
give: JESUS KRISTUS.
Helligånd åbn vores hjerter, hele vores sogn – med alle
sproggrupper – for dig og dine gaver i Kristus, vor Herre,
Amen.

